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ВОГ НЕН НЫ 
«МЕ СЕДЖ»

На мі ну лым тыд-

ні паў ноч на ка рэй скія 

ваен  ныя ўза рва лі ву-

зел су вя зі ў го ра дзе 

Кэ сон, які вы ка рыс тоў-

ваў ся для пе ра га во раў 

з Паўд нё вай Ка рэ яй. 

Хоць бу ды нак раз ме-

шча ны на тэ ры то рыі КНДР і 

там не пра ца ва лі прад стаў-

ні кі Се у ла, гэ ты жэст да во лі 

сім ва ліч ны. Кэ сон, раз ме-

шча ны за 50 кі ла мет раў ад 

паўд нё ва к арэй скай гра ні-

цы, заў сё ды лі чыў ся ад ным 

з асноў ных плац дар маў 

для пра соў ван ня паў ноч на-

 ка рэй скіх вай скоў цаў на Поў-

дзень у вы пад ку сур' ёз на га 

кан флік ту. У па чат ку 2000-х 

на ад ной з яго ўскра ін раз мя-

шча лі ся шэ раг пя хот ных ды-

ві зій і ар ты ле рый ская бры га-

да. Ад нак паз ней го рад стаў 

сім ва лам пры мі рэн ня дзвюх 

кра ін Ка рэй ска га паў вост ра-

ва — у ся рэ дзі не 2000-х тут 

быў уз ве дзе ны вя ліз ны пра-

мыс ло вы комп лекс, на якім 

су мес на пра ца ва лі кам па ніі 

Поў на чы і Поўд ня. Ня дзіў на, 

што ме на ві та тут у 2018 го-

дзе ўслед за па ча тым з па да-

чы паўд нё ва к арэй ска га лі да-

ра Мун Чжэ Іна пры мі рэн нем 

ба коў з'я віў ся і офіс су вя зі 

Се у ла і Пхень я на.

Сё ле та ў чэр ве ні ста ла 

вя до ма, што Пхень ян пе-

ра кры вае ўсе ўра да выя і 

вай ско выя ка на лы су вя зі з 

Паўд нё вай Ка рэ яй і мо жа 

ад мо віц ца ад двух ба ко вых 

мір ных па гад нен няў, да сяг-

ну тых пад час трох су стрэч 

стар шы ні КНДР і прэ зі дэн-

та Паўд нё вай Ка рэі, што 

ад бы лі ся ў 2018-м. Ву зел 

су вя зі і так быў за кры ты з 

кан ца сту дзе ня з-за пан дэ-

міі COVІD-19. Бу ды нак быў 

па бу да ва ны на срод кі, вы-

дзе ле ныя Се у лам. Ён стаў 

пер шым па доб ным пунк там 

су вя зі па між дзвю ма краі-

на мі з мо ман ту па дзе лу 

паў вост ра ва ў 1945 го дзе і 

лі чыў ся сім ва лам па лі ты кі 

ўза е ма дзе ян ня.

Яго раз бу рэн не ад бы ло-

ся пас ля да во лі рэз кіх за яў 

пер ша га на мес ні ка за гад чы-

ка ад дзе ла ЦК Пра цоў най 

пар тыі Ка рэі (ППК) Кім Ё 

Чжон, ма лод шай сяст ры Кім 

Чэн Ына. 13 чэр ве ня яна за-

яві ла, што Пхень ян зро біць 

на ступ ны крок у да чы нен ні 

да Паўд нё вай Ка рэі за яе 

здра ду і зла чын ства су праць 

ка му ніс тыч на га рэ жы му. Кім 

Ё Чжон так са ма да да ла, што 

вой скам кра і ны да ру ча на 

пла на ваць і пры маць лю быя 

не аб ход ныя ў гэ тым кі рун ку 

дзе ян ні. «Я ад чу ваю, што 

на стаў час па рваць з ула-

да мі Паўд нё вай Ка рэі», — 

ска за ла Кім Ё Чжон.

ЛЯС НУЦЬ 
ДЗВЯ РЫ МА

Ня гле дзя чы на тое што 

сі ту а цыя з рас паў сюдж-

ван нем ан ты ўра да вых улё-

так, не су мнен на, вы клі кае 

раз драж нен не ў Пхень я на, 

пры чы на, па якой КНДР па-

ча ла аб васт раць ад но сі ны 

з Се у лам, за клю ча ец ца не 

толь кі ў гэ тым, ад зна чыў 

gazeta.ru стар шы на ву ко вы 

су пра цоў нік Цэнт ра азі яц ка-

ці ха акі ян скіх да сле да ван няў 

Ін сты ту та су свет най эка но-

мі кі і між на род ных ад но сін 

РАН Алег Да вы даў. «Паў-

ноч на ка рэй цы ўжо даў но не 

за да во ле ны ста нам спраў у 

між ка рэй скіх ад но сі нах. Як 

вя до ма, у ад па вед нас ці з 

дэк ла ра цы я мі, якія бы лі 

пры ня тыя Паў ноч най і Паў-

днё вай Ка рэ яй у 2018 го дзе 

на вы шэй шым уз роў ні, ба кі 

да мо ві лі ся аб шы ро кім раз-

віц ці між ка рэй ска га су пра-

цоў ніц тва — гэ та ад наў лен-

не чы гун кі і аў та ма біль ных 

да рог у КНДР, ства рэн не 

су мес ных эка на міч ных зон, 

тэх на пар каў, ту рызм», — 

ад зна чае экс перт.

Га вор ка ідзе ў пер шую 

чар гу пра Кэ сон скі пра мыс-

ло вы парк і Кым ган сан скую 

ту рыс тыч ную зо ну. Кэ сон-

скі пра мыс ло вы парк да ваў 

ра бо ту пры бліз на 50 ты ся-

чам гра ма дзян КНДР і ў той 

жа час да па ма гаў іс на ваць 

сот ням дроб ных і ся рэд ніх 

паўд нё ва к арэй скіх прад-

пры ем стваў. Кым ган сан-

ская ту рыс тыч ная зо на бы-

ла ад кры та для гра ма дзян 

Паўд нё вай Ка рэі на пра ця гу 

дзе ся ці га доў — з 1998-га 

да 2008-га. За гэ ты час яе 

па спе лі на ве даць амаль два 

міль ё ны паўд нё ва к арэй цаў, 

што да ва ла ўра ду КНДР да-

дат ко вую кры ні цу да хо даў. 

Ад нак, па сут нас ці, гэ тыя 

па гад нен ні так і не пры нес-

лі Пхень я ну ча ка най 

ад да чы.

Кім Чэн Ын стаў 

пер шым паў ноч на ка-

рэй скім лі да рам, які 

вый шаў на двух ба ко-

вы са міт з прэ зі дэн-

там ЗША. Ён ад быў ся 

ў 2018-м у Сін га пу ры, і 

та ды, са праў ды, зда ва-

ла ся, што за ма ро жа ны 

дыя лог зруш ва ец ца з 

мёрт ва га пунк ту. Ад нак дру-

гая су стрэ ча Кі ма і Трам па ў 

2019-м прак тыч на аб ну лі ла 

дып ла ма тыч ныя на ма ган ні 

КНДР. І хоць да гэ та га са мі-

ту ў Ха ноі ўжо быў пад рых-

та ва ны тэкст дэк ла ра цыі, 

які па вод ле за дум ы па ві нен 

быў па клас ці па ча так доў га-

му пра цэ су дэ нук ле а ры за цыі 

Ка рэй ска га паў вост ра ва, лі-

да ры дзвюх кра ін не да мо ві-

лі ся. Трамп та ды сцвяр джаў, 

што Пхень ян па ста віў умо ву 

поў на га зняц ця аме ры кан-

скіх санк цый у аб мен на дэ-

ман таж ядзер на га аб' ек та ў 

Ён бе не. ЗША на та кі крок не 

пай шлі. Па сут нас ці, пас ля 

гэ та га дыя лог па лі ніі Пхень-

ян — Ва шынг тон прак тыч на 

цал кам спы ніў ся. Усе між-

на род ныя па мкнен ні Кі ма 

зай шлі ў ту пік: па гад нен ні 

з Паўд нё вай Ка рэ яй ад да-

чы так і не пры нес лі, пе ра-

га во ры з ЗША па ядзер най 

праб ле ме пра ва лі лі ся, Паў-

ноч ная Ка рэя пра цяг вае 

жыць ва ўмо вах маш таб ных 

санк цый.

Як за ўва жыў сайту 

gazeta.ru кі раў нік Цэнт ра 

ка рэй скіх да сле да ван няў 

Ін сты ту та Да лё ка га Ус хо ду 

РАН Аляк сандр Жэ бін, Се ул 

у якас ці жэс та доб рай во лі 

мог бы ад мя ніць свае ад-

на ба ко выя санк цыі, на кла-

дзе ныя на Пхень ян. «Але 

на ціск ста рэй ша га са юз ні-

ка (ЗША. — Аўт.), ма быць, 

не да зва ляе ім гэ та га зра-

біць», — ад зна чыў экс перт.

«Та кая сі ту а цыя фак тыч-

на пе ра шко дзі ла рэа лі за-

цыі між ка рэй скіх пра ек таў. 

Паў ноч на ка рэй цы, па доб на, 

прый шлі да пе ра ка нан ня, 

што ад но сі ны з Паўд нё вай 

Ка рэ яй не пры но сяць ні я-

ка га вы ні ку, перш за ўсё ў 

пла не вы ра шэн ня на дзён-

ных эка на міч ных і фі нан са-

вых праб лем КНДР. У гэ тых 

умо вах яны, маг чы ма, па лі-

чы лі за леп шае гуч на ляс-

нуць дзвя ры ма», — за ўва-

жыў Алег Да вы даў.

ВАЙ НА «Ў ЗА ПАС»
Тым ча сам дня мі зда ры-

ла ся не ча ка нае — Кім Чэн 

Ын ад клаў пад рых та ва ны 

генш та бам КНДР план вай-

ны су праць Паўд нё вай Ка рэі. 

Пхень ян вы ра шыў па куль не 

аб васт раць ад но сін з Се у-

лам. Пры нам сі, прад стаў ле-

ны генш та бам план ва ен ных 

дзе ян няў су праць Поўд ня вы-

ра шы лі ад клас ці, вы ні кае з 

па ве дам лен ня Цэнт раль на га 

тэ ле граф на га агенц тва Ка-

рэі (ЦТАК). Па ся джэн не пра-

хо дзі ла пад стар шын ствам 

лі да ра КНДР Кім Чэн Ына. 

Чым вы клі ка на па доб нае ра-

шэн не кі раў ні ка Паў ноч най 

Ка рэі, не вя до ма.

Акра мя та го, паўд нё ва-

карэй скае агенц тва Yonhap 

па ве да мі ла, што Пхень ян 

дэ ман ці ра ваў ка ля дзе ся ці 

гуч на га ва ры це ляў уз доўж дэ-

мар ка цый най лі ніі, уста ноў ле-

най для пе ра да чы пра па ган-

дысц кіх ма тэ ры я лаў. Та кая 

не пас ля доў насць у дзе ян нях 

паў ноч на ка рэй ска га кі раў ніц-

тва ўсё ж вы клі кае пы тан ні ў 

на зі раль ні каў, бо паў тор ная 

ўста ноў ка гу ка транс лю ю чай 

апа ра ту ры (якая, да рэ чы, 

ра ней бы ла дэ ман ці ра ва ная 

па да моў ле нас цях Се у ла і 

Пхень я на), мяр ку ю чы па па-

ве дам лен нях паў ноч на ка-

рэй скіх СМІ, па ча ла ся за па-

ру дзён да гэ та га. У вы ні ку 

паў вост раў па-ра ней ша му 

за ста ец ца рэгія  наль ным і 

агуль на су свет ным ача гом на-

пру жа нас ці, і ўні вер саль на га 

рэ цэп та для зняц ця гэтай на-

пру жа нас ці ця пер, зда ец ца, 

ня ма ні ў ко га.

За хар БУ РАК.

КА ВАЛ КІ ПАЎ ВОСТ РА ВА
Ча му аб васт ры ла ся су праць ста ян не 
КНДР і Паўд нё вай Ка рэі?

Дня мі споў ні ла ся 70 га доў з па чат ку ка рэй ска га ва ен-

на га кан флік ту. Вай на па між Паў ноч най і Паўд нё вай 

Ка рэ яй доў жы ла ся з 25 чэр ве ня 1950-га да 27 лі пе ня 

1953-га. Пхень я ну да па ма га лі СССР і Кі тай, на ба ку 

Се у ла ў вай не ўдзель ні ча лі ЗША, Вя лі ка бры та нія і ін-

шыя кра і ны пад сця гам ААН. Ка рэй ская вай на ста ла 

ад ным з са мых кро ва пра літ ных уз бро е ных кан флік-

таў ХХ ста год дзя. Па вод ле роз ных звес так, коль касць 

за гі ну лых там скла ла ад 3 да 5 міль ё наў ча ла век, 

пры гэ тым боль шасць ах вяр — цы віль нае на сель ніц-

тва. Вай на «вы ка сі ла» ка ля чвэр ці жы ха роў Поў на чы, 

перш за ўсё — за кошт уда раў аме ры кан скай авія цыі, 

якая, апроч ін ша га, вы ка рыс тоў ва ла бо еп ры па сы з 

на па лмам. У вай не ўдзель ні ча ла ка ля 1,7 міль ё на вай-

скоў цаў з ЗША, з іх звыш 33,6 ты ся чы ча ла век бы ло 

за бі та, яшчэ амаль 8 ты сяч да гэ туль лі чац ца знік лы мі 

без вес так. Вай на скон чы ла ся пе ра мір' ем у 1953-м, 

якое дзей ні чае да на шых дзён. Між тым мір ны да га-

вор да сюль не пад пі са ны, і час ад ча су па між кра і на мі 

ўзні кае жорст кае су праць ста ян не, за якім на пру жа на 

со чыць увесь свет. Сё лет ні чэр вень — не вы клю чэн-

не. Ча му зноў аб васт ры лі ся ад но сі ны па між Поў нач чу 

і Поўд нем і да ча го гэ та мо жа пры вес ці?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Горынский агрокомбинат», 
225520, Брестская обл., Столинский р-н, 

р. п. Речица, ул. Промышленная, 1

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс
ОАО «Горынский агрокомбинат» 

с регистрационным номером 0001402, свидетельство № 3577
 от 20 апреля 2020 г.

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by.
Месторасположение – Брестская обл., Столинский р-н, 

рабочий поселок Речица, ул. Промышленная, 1

Условия аукциона:
1. Предусмотрена рассрочка платежа на пять лет (со дня заключения 
договора) с ежемесячной индексацией платежей, согласно постанов-
лению Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
от 22.10.2019 г. № 14.
2. Сохранение на период рассрочки до проведения полного расчета на 
предприятии, образуемом на базе предприятия как имущественного 
комплекса:
- основного вида деятельности «Прочие виды переработки и консерви-
рования фруктов и овощей» и «Производство фруктовых и овощных 
соков» (код «10 390» и «10 320» в соответствии с общегосударствен-
ным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 
экономической деятельности», утвержденным Государственным ко-
митетом по стандартизации Республики Беларусь постановлением 
от 5 декабря 2011 г. № 85); 
- среднесписочной численности работающих не менее сложившейся 
на момент продажи;
- уровня номинальной среднемесячной заработной платы не ниже 
уровня начисленной номинальной среднемесячной заработной платы 
на момент продажи

Обязанности покупателя: Победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона обязан после приобретения предмета аукциона 
обеспечить сохранность материальных ценностей продавца до их пол-
ной реализации, а также предоставить продавцу в аренду офисные и 
складские помещения с расчетом арендной платы на основании Указа 
Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых 
вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».
Расходы, связанные с регистрацией договора купли-продажи, 
несет покупатель

 Начальная цена предмета аукциона с НДС 20 % – 
12 652 922,00 белорусских рублей

Обременения: частичная аренда. 
Подробная информация по предмету аукциона на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by

Задаток 20 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес бан-
ка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 20 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Покупатель обязан внести первый взнос в размере 25 процентов от 
цены продажи в 30-дневный срок со дня подписания договора (в счет 
оплаты первого взноса засчитывается ранее внесенная сумма задатка 
в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона). Оставшаяся 
часть суммы вносится ежеквартально равными долями на протяжении 
предусмотренного рассрочкой платежа срока с учетом ежемесячной 
индексации платежей, согласно постановлению Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.10.2019 г. № 14

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения при-
чин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

29.07.2020 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания 

приема 
документов

27.07.2020 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего 

Государственному предприятию 
«ЦЕНТРКУРОРТ» (Продавец)

Лот № 1: легковой специальный вагон VOLKSWAGEN 
MULTIVAN, кузов (рама) № WV2ZZZ7HZ4H081357, г. в. – 2004. 

Местонахождение: г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 54/35. 
Начальная цена с НДС – 26 160,00 руб. 
Аукцион состоится 28.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 
Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Государ-

ственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by 
и на сайте Организатора аукциона ino.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже имущества 

ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» (Продавец)

Лот № 1: Здание инженерно-лабораторного корпуса (литер 
А 4/к-кп), инв. № 500/C-28176, 3078 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Гурс-
кого, 32. 

Обременения: аренда. Земельный участок: кадастровый номер 
500000000005001607, площадь 0,2998 га. 

Начальная цена с НДС – 2 499 000,00 бел. руб. 
Аукцион состоится 20.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 
Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Орга-

низатора аукциона ino.by.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УНП 190055182

УНП 190055182
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